
העיניים  שירות בגובה 

נגישות שירות לאדם עם מגבלה סדנת 



?  מה זה אומר –שירות

מה כולל מפגש שכולל שירות



מפגש עם אדם 

במקום 

מקוון/פיסי

תקשורת ושיח  

להתאמת  

או השירות 

המוצר

:  פעולהביצע 

,  תנועה, כתיבה

קנייה, מגע



מקבל שירות מרוצה  



מרוצהית/סטודנט

שגריר ואיש שיווק של  

המכללה

לא מייצר עומס על המערכת  

מקבל בכבוד מענה לצרכיו

פנוי ללמידה



מה נדרש מנותן שירות על מנת שהשירות

עם מגבלהית/לסטודנט

יהיה מכבד ומותאם

  ?



זיהוי המגבלה 

הכרות עם המגבלה ומשמעויותיה

ולמשמעות המגבלה לאדםיכולת התאמת השירות 



שירות נגיש  

אל ומתאיםהוא מתמודד איתהאת האדם ואת הלקות מזהההוא שירות בו נותן השירות 

שלבי תהליך מתן השירותכלאת האדם

בחירום  בשגרה 



אנשים עם  1,493,100-כבישראל חיים כיום 

.  מוגבלות

אנשים הוא אדם עם מוגבלות5אחד מתוך 

17%

50%

33%

0-17ילדים 

18-64גיל העבודה 

ומעלה65בני 



סוגי מגבלות 4

עיקריות

...ו

מוגבלות כפולה  



בוא נתחיל להכיר 
.... 28גיא בן 

סטודנט 
למשפטים  

עיוור מלידה

75יפה בת 
פנסיונרית

לקות ראייה חמורה

22ירון בן 
עובד במפעל ייצור

תסמונת דאון

34גיל בן 
מדריך טיולים

בן להורים  , חירש
חירשים

45בריאן בן 
שדרן

מחלת שרירים ניוונית



(בגיל עבודה43%)בישראל מחזיקי תעודות עיוור 24,000-כ 

איש עם לקויות ראייה  80,000על פי הערכות עוד כ

.  משמעותיות

עיוורון ולקות ראייה

מתוך מחזיקי תעודות עיוור במדינת ישראל  10%רק 

הם אנשים עם עיוורון מלא  

עיוורון 
לקות  

ראייה



ה  י אי ר ת  ו ק ל ו  ז ה  ? מ

ה י אי ר ת  ו ד ח



ה  י אי ר ת  ו ק ל ו  ז ה  ? מ

ה י אי ר ה  ד ש





ה  י אי ר ת  ו ק ל ו  ז ה  ? מ

ע   ו פג ה  י אי ר ה  ד ש





ה  י אי ר ת  ו ק ל ו  ז ה  ? מ

ע   ו פג ה  י אי ר ה  ד ש





? עם עיוורון ית/סטודנטכיצד נזהה שעומד לפנינו 

?  לקות ראייהעם ית/סטודנטכיצד נזהה שעומד לפנינו 

שאנו מנהלים תקשורת עם   נזהה כיצד -בשיחת טלפון או מפגש מקוון 

?עם מגבלת ראייה ית/סטודנט



לנהל שיח רגיל לחלוטין  ...לא ללכת על ביצים

  הצגה עצמית ברורה

 ידהושטת , הצבעה-גוף  ממחוות הימנעות

 הנחייה לניידות או ביצוע פעולות, של הסביבה הפיסית והחברתית-מילולי ברור תיווך  .

" את זה", "שם", "כאן"ולא שימוש במושגים ברורים 

עם עיוורון או לקות ראייהית/שירות נגיש לסטודנט



מקרה מהשטח

,  במהלך יום עבודה פונה אליך טלפונית סטודנטית עם לקות ראייה

בתלונה על קושי רב במילוי טפסי בחירת קורסים באתר המכללה

?  כיצד עליך לנהוג 



ידע דיגיטלי  היכולת לצרוך -דיגיטלית נגישות 
טכנולוגים נגישים באמצעים 

אתר  

מאמרים  –חומרים Moodleהמכללה  

מצגות  

מחשבטלפון חכם



מגע פיסי וליווי בניידות  

צורךפ "רק ע

 אין לגעת  ...נחייה הוא העינייםמקל

מקרהבו בשום 

 הוא  . נחייה אינו חיית מחמדכלב

...בעבודה



מניעת סנוור  

הצללה ותאורה נכונה 



ביטויים בסביבה הפיסית

Contrast  בצבעContrast  במרקם



קביעות בסביבה 



הטיפפינת 

אפליקציות זכוכית מגדלת  

 be my eyesאפליקציית 

מד מזיגה: טכנולוגיות מסייעות 



לקות שמיעה או  
חרשות

מהאוכלוסייה סובלים  10%-למעלה מ•

מירידה בשמיעה המתבטאת באובדן חלקי 

.  או מלא של יכולת השמיעה

הוא אדם כבד 65כל אדם שלישי מעל גיל •

.שמיעה

: תקנות מרכזיות 

עזרי שמיעה בעמדות שירות  •

ותמלוליםכתוביות •



? עם חרשות ית/כיצד נזהה שעומד לפנינו סטודנט

?  עם לקות שמיעה ית/כיצד נזהה שעומד לפנינו סטודנט

לקות שמיעה עם ית/טלפונית מול סטודנט/שאנו מנהלים תקשורת מקוונתכיצד נזהה 

 ?





עם מגבלת שמיעהית/נגיש לסטודנטשירות 

:  שימוש בטכנולוגיה או אמצעי עזר :  קשר עם מתורגמן 

דבר אל האדם עצמו ולא עליו

 ישיר איטי ומכבד בקשר רציף ללא הסתרה של פניך  דיבור

הימנעות מדינמיות או תנועה רבה

הקפדה על מקום מואר ונח

: תקשורת בין אישית 

טלפון חכם, מחשב, מחברת, לולאת השראה



הטיפפינת 

google live transcribe 





מגבלה פיסית

מולדות או במהלך )קשת מוגבלויות 

המתאפיינות בקושי תנועתי  ( החיים

המשפיע על הניידות ועל השתתפות  

האדם בפעילויות שונות

:  מרכזיות תקנות 

דרך נגישה  •

שירותים נגישים •

פתיחת דלתות  , רוחב מעברים, דלפקגובה •

מקומות ישיבה נגישים•



עם ית/סטודנטכיצד נזהה שעומד לפנינו 

? לקות פיסית 



:נגישות במרחב 

פיסיתים עם מגבלה /נגיש לסטודנטשירות 

מעלית–פ התקנות "הקפדה על התאמות בסביבה ע  ,

דלפק נגיש, רמפה

 הקפדה על קביעות והגברת ניידות במרחב הפיסי-

הימנעות ממכשולים קבועים או זמניים

:  עזרה אנושית 

סיוע על פי התרשמותך את האדם הצע.



?   מה היא –לקות קוגניטיבית 

התמודדות עם קושי  

הנובע מהנמכה ביחס לנורמה  

ביכולת לבצע תהליכים המערבים חשיבה וריכוז

הלקות כוללת בתוכה טווח רחב ושוני של יכולות  



?באיזו סוג מגבלה אנו נפגוש לקות קוגניטיבית 

 התפתחותיתמוגבלות שכלית

אוטיזם

 למידה לקויות

ישנם מאפיינים דומים וישנם מאפיינים שונים לחלוטין



:פ קבוצת אנשים עם לקות קוגניטיבית "התמודדויות המרכזיות ע

אגף הערכה, של מנהל מוגבלויות " קוגניטביתלקות "–מתוך תדריך 

 מצבים והבנת תחושות ורגשות  קושי בהבנת

  קושי בלמידת מיומנויות חדשות

קושי בהסבר על מהות בעיה

  צורך בסיוע לקבלת החלטות

  קושי בקריאה וכתיבה

 קושי בוויסות החושי-קושי בסביבת מרובת גירויים

עצמאות במרחב הציבורי, צריכת שירותים: קושי ביצוע מטלות כמו  ,

מטלות יומיומיות הדורשות ריכוז וקשב



:  סביבה תנאי 

ים עם לקות קוגניטיבית/נגיש לסטודנטשירות 

 לא עמוסת גירויים–שקטה סביבה

:  בין אישית תקשורת 

 סבלנות  –פניות שלך למתן השירות

 את קצב השיח ואת מסגרת הזמן של מפגש השירותהתאם

הקפדה על מיקוד ודיוק, הימנעות מהסברים עמומים

 גם בתקשורת מילולית וגם בתקשורת -הקפדה על פישוט לשוני

כתובה

  הרגעה במקרה הצורך

 שאלה אחת , הקפדה על פירוק של מידע למקטעים–פירוק מטלה

ולא רצף  

פ צורך אישי"עזרה ותמיכה ע





האם האדם יכול להגיע אליכם פיסית או דיגיטלית  

להיכנס לנוע במקום או להיחשף למידע 

ולקבל שירות מותאם ונגיש מכם כנותני שירות  

...בצורה עצמאית 

שאלו את עצמכם   



–חפשו את האדם מאחורי המגבלה 

הבדלים אישיותיים  , את ההבדלים בשימוש בטכנולוגיה, מנעד הלקויותזכרו את 

רגישותרגישותרגישות 



!תודה 


